
Rozhodnutia HK SBA - C – marec 2019 
 
Zverejnené 07.03.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 164/190307 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti BKM SPU Nitra a dohody basketbalových klubov 
BKM Svit, 1.BK Michalovce a BKM SPU Nitra k zmene termínov zápasov súťaže 
1.ligy Juniorov U19, skupiny o 7.-12.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U17, 
skupiny o 7.-12.miesto nasledovne: 
č.B3. 1.BK Michalovce – BKM SPU Nitra dňa 01.05.2019 o 16:30 hod., 
Michalovce, Gymnázium P.Horova /pôvodne 23.02.2019/;  
č.B4. BKM Iskra Svit – BKM SPU Nitra dňa 10.04.2019 o 17:30 hod., Svit, Iskra 
aréna /pôvodne 24.02.2019/. 
 
BKM SPU Nitra je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B4. Celkovú sumu 20,00 Eur (slovom 
dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 
1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe vystavenej 
faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadost o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť - rozhodnutie 
RÚVZ. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 



BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť -
podložené rozhodnutím RÚVZ, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na 
zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 7.-12.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BKM Svit, 1.BK Michalovce a BKM SPU Nitra, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 165/190307 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti ABOVIA 96 Košice a dohody basketbalových 
klubov ŠBK Junior Levice, MBA Prievidza a ABOVIA 96 Košice k zmene termínov 
zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov 
U15, skupiny o 1.-8.miesto nasledovne: 



č.A15. ŠBK Junior Levice – Abovia 96 Košice dňa 29.03.2019 o 18:00 hod., 
Levice, Dom športu /pôvodne 23.02.2019/;  
č.A20. MBA Prievidza – Abovia 96 Košice dňa 30.03.2019 o 09:30 hod., 
Prievidza, ZŠ S.Chalupku /pôvodne 24.02.2019/. 
 
Abovia 96 Košice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A15. Celkovú sumu 20,00 Eur (slovom 
dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 
1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe vystavenej 
faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť – individuálne 
potvrdenia hráčov. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 



ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť - 
individuálne potvrdenia hráčov, ktoré HK SBA-C akceptuje, v pôvodnom termíne 
konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov ŠBK Junior Levice, MBA Prievidza a ABOVIA 96 Košice, so súhlasom 
Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 166/190307 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti MBK Ružomberok a dohody basketbalových 
klubov SBZ Piešťanské Čajky, Dubček Bratislava a MBK Ružomberok k zmene 
termínov zápasov súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy žien a junioriek 
U19, skupiny o 1.-8.miesto nasledovne: 
č.A5. MBK Stará Turá – MBK Ružomberok dňa 14.04.2019 o 11:00 hod., Stará 
Turá, Športová hala /pôvodne 23.02.2019/;  
č.A10. Dubček Bratislava – MBK Ružomberok dňa 13.04.2019 o 17:30 hod., 
Bratislava, ZŠ Majerníková /pôvodne 24.02.2019/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť – individuálne 
potvrdenia hráčov. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 



a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť - 
individuálne potvrdenia hráčov, ktoré HK SBA-C akceptuje, v pôvodnom termíne 
konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov SBZ Piešťanské Čajky, Dubček Bratislava a MBK Ružomberok, so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 



Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 167/190307 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti ŠKP Banská Bystrica a dohody basketbalových 
klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce, Young Angels Academy a ŠKP Banská 
Bystrica k zmene termínov zápasov súťaže 1.ligy Starších žiačok U15, skupiny o 1.-
6.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy Starších žiačok 
U15 skupiny o 1.-6.miesto nasledovne: 
č.A3. CBK 2004 Košice – BK ŠKP 08 Banská Bystrica dňa 02.05.2019 o 15:30 
hod., Košice, ZŠ Juhoslovanská /pôvodne 23.02.2019/;  
č.A5. Young Angels U15 Košice – BK ŠKP 08 Banská Bystrica dňa 01.05.2019 
o 18:00 hod., Košice, Angels aréna /pôvodne 24.02.2019/. 
 
ŠKP Banská Bystrica je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A3. Celkovú sumu 20,00 
Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 
(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 
vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadost o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť - potvrdenie 
RÚVZ. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  



c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť -
podložené potvrdením RÚVZ, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na 
zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov súťaže 1.ligy Starších žiačok U15, skupiny o 1.-6.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce, Young Angels Academy a ŠKP 
Banská Bystrica, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 168/190307 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti 1.BK Michalovce a dohody basketbalových klub 
BKM Svit a 1.BK Michalovce. k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 
1.ligy Juniorov U19, skupiny o 7.-12. miesto  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy 
Juniorov U19, skupiny o 7.-12. miesto nasledovne: 
 



č.B26. 1.BK Michalovce – BKM Iskra Svit dňa 24.03.2019 o 11:30 hod., 
Michalovce, Gymnázium P.Horova /pôvodne 11.05.2019/.  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 06.03.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH iným 
podujatím. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov dodržal lehotu dvoch 
týždňov;  



- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – obsadenie ŠH iným 
podujatím, je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 7.-12. miesto 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
dohody basketbalových klubov BKM Svit a 1.BK Michalovce, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 169/190307 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK ŠK UMB Banská Bystrica a dohody 
basketbalových klub CBK Minibuseuropa Ťahanovce a BK ŠK UMB Banská Bystrica 
k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, 
skupiny o 1.-8. miesto  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy 
žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8. miesto nasledovne: 
 
č.A12. BK ŠK UMB Banská Bystrica – CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 
dňa 31.03.2019 o 12:00 hod., Banská Bystrica, Filozofická fakulta UMB 
/pôvodne 24.02.2019/.  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť – doručené 
individuálne potvrdenia hráčok. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 



preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – zvýšená chorobnosť – 
doručené individuálne potvrdenia hráčok, ktoré HK SBA-C akceptuje, je dôvod na 
zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov nadstavbovej časti súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8. miesto 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
dohody basketbalových klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce a BK ŠK UMB 
Banská Bystrica, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 08.03.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 170/190308 
 
 



Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci udelenia technických chýb družstvám, trénerom a hráčom 
v najvyšších a vyšších súťažiach SBA 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 
a/ Extraliga ženy 
ŠBK Šamorín    -  34 eur  (zo dňa 12.01.2019, 23.02.2019) 
 
 
b/ 1.liga muži 
Academic žilinská univerzita Žilina -  34 eur  (zo dňa 03.03.2019, 03.03.2019) 
VŠEMvs Karlovka "B"   -  34 eur  (zo dňa 23.02.2019, 03.03.2019) 
MŠK Iskra Petržalka   -  34 eur  (zo dňa 12.01.2019, 23.02.2019) 
BKM SPU Nitra    -  34 eur  (zo dňa 19.01.2019, 09.02.2019) 
PU Prešov ISKRA Svit   -  34 eur  (zo dňa 21.10.2018, 09.02.2019) 
ŠKP BBC Banská Bystrica  -  34 eur  (zo dňa 09.12.2018, 03.03.2019) 
KB Slávia TU Košice   -  34 eur  (zo dňa 02.02.2019, 23.02.2019) 
 
 
c/ 1.liga ženy 
BK ŠK UMB Banská Bystrica  -  34 eur  (zo dňa 09.12.2018, 09.02.2019) 
BK ZŠ Zvolen    -  34 eur  (zo dňa 13.01.2019, 10.02.2019) 
 
 
d/ 1.liga Juniori U19 
MBK Karlovka Bratislava  -  17 eur  (zo dňa 24.02.2019, 23.02.2019) 
ŠKP BBC Banská Bystrica  -  17 eur  (zo dňa 30.09.2018, 09.02.2019) 
Mládežnícka basketbalová   -  17 eur  (zo dňa 08.12.2018, 23.02.2019) 
akadémia Prievidza    
BKM SPU Nitra    -  17 eur  (zo dňa 19.12.2018, 10.02.2019) 
BKM Iskra Svit    -  17 eur  (zo dňa 09.12.2018, 09.02.2019) 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves -  17 eur  (zo dňa 26.01.2019, 27.02.2019) 
 
 
e/ 1.liga Kadeti U17 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves -  17 eur  (zo dňa 31.01.2019, 17.02.2019) 
Abovia 96 Košice    -  17 eur  (zo dňa 20.01.2019, 16.02.2019) 
MBK AŠK Slávia Trnava   -  17 eur  (zo dňa 02.02.2019, 16.02.2019) 
 
 
2./ tréneri 
a/ Extraliga ženy 



BK Slovan Bratislava   Rakočević Danilo 
-  30 eur  (zo dňa 15.12.2018, 09.02.2019) 

BAM Poprad    Gallová Tatiana 
-  30 eur  (zo dňa 09.02.2019, 09.02.2019) 

 
 
b/ 1.liga Juniori U19 
ŠBK Junior Levice    Jurík Marek 

-  30 eur  (zo dňa 13.10.2018, 24.02.2019) 
BKM Iskra Svit    Seman Stanislav 

-  30 eur  (zo dňa 08.12.2018, 09.02.2019) 
 
 
c/ 1.liga Kadeti U17 
BBK Bánovce nad Bebravou  Gajdoš Jakub 

-  40 eur  (zo dňa 03.03.2019) 
MBK AŠK Slávia Trnava   Ištok Jozef 

-  30 eur  (zo dňa 20.01.2019, 17.02.2019) 
 
 
Uvedené pokuty je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 
4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na základe vystavenej faktúry. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C rozhodla o udelení pokuty družstvám a trénerom súlade 
s čl. 2.1. a 3.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Disciplinárnym poriadkom SBA a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 14.03.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 171/190314 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti MBA Prievidza a dohody basketbalových klubov 
BK Inter Bratislava, BKM SPU Nitra a MBA Prievidza k zmene termínov zápasov 
súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny o 1.-8.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy Kadetov U17 
skupiny o 1.-8.miesto nasledovne: 
č.A9. MBA Prievidza – BK Inter Bratislava dňa 31.03.2019 o 11:30 hod., 
Prievidza, Niké aréna /pôvodne 16.03.2019/;  
č.A13. MBA Prievidza – BKM SPU Nitra dňa 15.03.2019 o 15:30 hod., Prievidza, 
Niké aréna /pôvodne 17.03.2019/. 
 



MBA Prievidza je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 
10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A13. Celkovú sumu 20,00 Eur (slovom 
dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 
1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe vystavenej 
faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH iným podujatím. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 



týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – obsadenie ŠH iným 
podujatím, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BK Inter Bratislava, BKM SPU Nitra a MBA Prievidza, so súhlasom 
Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA. 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 172/190314 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti AŠK Lokomotíva Sereď a dohody basketbalových 
klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, Abovia 96 Košice a AŠK Lokomotíva Sereď 
k zmene termínov zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov 
U15, skupiny o 1.-8.miesto nasledovne: 
č.A21. Abovia 96 Košcie - BK Lokomotíva Sereď dňa 04.05.2019 o 10:00 hod., 
Košice, SPŠ Dopravná /pôvodne 09.03.2019/;  
č.A26. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – BK Lokomotíva Sereď 03.05.2019 
o 18:00 hod., Spišská Nová Ves, ŠH /pôvodne 10.03.2019/. 
 
AŠK Lokomotíva Sereď je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A26. Celkovú sumu 20,00 
Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 
(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 
vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadost o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť - potvrdenie 
RÚVZ. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 



a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť -
podložené potvrdením RÚVZ, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na 
zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, Abovia 96 Košice a AŠK 
Lokomotíva Sereď, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA. 
 



Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 173/190314 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MŠK Žiar nad Hronom a dohody basketbalových 
klubov 1.BK Michalovce a MŠK Žiar nad Hronom k zmene termínu zápasu súťaže 
1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 9.-13.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, 
skupiny o 9.-13.miesto nasledovne: 
č.B3. MŠK BK Žiar nad Hronom – 1.BK Michalovce dňa 22.03.2019 o 17:30 hod., 
Michalovce, Gymnázium P.Horova /pôvodne 24.02.2019/;  
 
MŠK Žiar nad Hronom ako domáce družstvo znáša náklady na rozhodcov po 
29,30 Eur (slovom dvadsaťdeväť eur 30 centov), vrátane príspevku na zvýšené 
náklady rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B3. Celkovú 
sumu 78,60 Eur (slovom sedemdesiatosem eur 60 centov) je potrebné uhradiť na 
účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: 
UNCRSKBX), a to na základe vystavenej faktúry. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť – doložené 
individuálne potvrdenia. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 



hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť -
doložené individuálne potvrdenia, ktoré HK SBA – C akceptuje, v pôvodnom termíne 
konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 9.-13.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov 1.BK Michalovce a MŠK Žiar nad Hronom, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 21.03.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 174/190315 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava a dohody basketbalových 
klubov Abovia 96 Košice, KAC Jednota Košice a ŠŠK B.S.C. Bratislava k zmene 
termínov zápasov súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupina o 9.-18. miesto 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy Kadetov U17, 
skupiny o 9.-18.miesto nasledovne: 
č.B29. medzi BSC BLUE Bratislava (ms) – Abovia 96 Košice v termíne 
17.03.2019 o 12:00 hod., Bratislava, ŠH Domkárska /pôvodne 16.03.2019/; 



č.B30. medzi BSC YELLOW Bratislava – ŠŠK KAC Jednota Košice v termíne 
17.03.2019 o 10:00 hod., Bratislava, ŠH Domkárska /pôvodne 16.03.2019/; 
č.B35. medzi BSC BLUE Bratislava (ms) – ŠŠK KAC Jednota Košice v termíne 
16.03.2019 o 16:00 hod., Bratislava, ŠH Domkárska /pôvodne 17.03.2019/; 
č.B36. medzi BSC YELLOW Bratislava – Abovia 96 Košice v termíne 16.03.2019 
o 18:00 hod., Bratislava, ŠH Domkárska /pôvodne 17.03.2019/. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmeny termínov zápasov, 
pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zmena termínov zo soboty na 
nedeľu v rámci víkendu. Na takúto zmenu nie je potrebný závažný dôvod ani iné 
odôvodnenie. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak 
nie je potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7 Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  



 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – zo soboty na nedeľu v rámci 
víkendu. Na takúto zmenu nie je potrebný závažný dôvod ani iné odôvodnenie. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny o 9.-18.miesto, medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov Abovia 96 Košice, KAC Jednota Košice a ŠŠK B.S.C. Bratislava, so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 175/190321 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MŠK Žiar nad Hronom a dohody basketbalových 
klubov ŠŠK B.S.C. Bratislava a MŠK Žiar nad Hronom k zmene termínu zápasu 
súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 9.-13.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, 
skupiny o 9.-13.miesto nasledovne: 
č.B8. BSC Bratislava – MŠK BK Žiar nad Hronom dňa 31.03.2019 o 10:00 hod., 
Bratislava, ŠH Domkárska /pôvodne 23.02.2019/;  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť – doložené 
individuálne potvrdenia. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 



podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť -
doložené individuálne potvrdenia, ktoré HK SBA – C akceptuje, v pôvodnom termíne 
konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 9.-13.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov ŠŠK B.S.C. Bratislava a MŠK Žiar nad Hronom, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 176/190321 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK ŠK UMB Banská Bystrica a dohody 
basketbalových klub Young Angels Academy a BK ŠK UMB Banská Bystrica 



k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, 
skupiny o 1.-8. miesto  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy 
žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8. miesto nasledovne: 
 
č.A8. BK ŠK UMB Banská Bystrica – Young Angels U19 Košice dňa 14.04.2019 
o 12:00 hod., Banská Bystrica, Filozofická fakulta UMB /pôvodne 23.02.2019/.  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť – doručené 
individuálne potvrdenia hráčok. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 



ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – zvýšená chorobnosť – 
doručené individuálne potvrdenia hráčok, ktoré HK SBA-C akceptuje, je dôvod na 
zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov nadstavbovej časti súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8. miesto 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
dohody basketbalových klubov Young Angels Academy a BK ŠK UMB Banská 
Bystrica, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 177/190321 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKBD Spišská Nová Ves a dohody 
basketbalových klubov BAM Poprad a ŠKBD Spišská Nová ves k zmene termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Starších žiačok U15, skupina o 7.-9. miesto 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiačok 
U15, skupiny o 7.-9. miesto nasledovne: 
č.B8. medzi ŠKBD Spišská Nová Ves – BAM Poprad v termíne 24.03.2019 
o 17:00 hod., Spišská Nová Ves, ŠH  /pôvodne 23.03.2019/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu 
zo soboty na nedeľu v rámci víkendu. Na takúto zmenu nie je potrebný závažný 
dôvod ani iné odôvodnenie. 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 



a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak 
nie je potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7 Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – zo soboty na nedeľu v rámci 
víkendu. Na takúto zmenu nie je potrebný závažný dôvod ani iné odôvodnenie. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Starších žiačok U15, skupiny o 7.-9.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BAM Poprad a ŠKBD Spišská Nová Ves, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 178/190321 
 
 



Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM Junior UKF Nitra a dohody basketbalových 
klubov BK Slovan Bratislava a BKM Junior UKF Nitra k zmene termínu zápasu 
Najvyššej súťaže Extraligy žien, Play-off o 5.-8.miesto 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu Najvyššej súťaže Extraligy žien, 
Play-off o 5.-8.miesto nasledovne: 
č.PO15. medzi BKM Junior UKF Nitra – BK Slovan Bratislava v termíne 
21.03.2019 o 19:45 hod., Nitra, Mestská športová hala /pôvodne 23.03.2019/. 
 
BK Slovan Bratislava je povinný, po dohode,  uhradiť príspevok na zvýšené 
náklady rozhodcom po 27,00 Eur (slovom dvadsaťsedem eur) za zápas č.PO15. 
Celkovú sumu 81,00 Eur (slovom osemdesiatjeden eur) je potrebné uhradiť na účet 
SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: 
UNCRSKBX), a to na základe vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu 
z dôvodu mimoriadnej obsadenosti ŠH iným podujatím.  
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak 
nie je potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 



7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7 Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa; 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – mimoriadne obsadenie ŠH 
iným podujatím, je dôvod na zmenu termínu. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu Najvyššej súťaže Extraligy žien, Play-off o 5.-8.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BKM Junior UKF Nitra a BK Slovan Bratislava, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 22.03.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 179/190322 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Inter Bratislava mládež a dohody 
basketbalových klubov ŠBK Junior Levice a BK Inter Bratislava mládež k zmene 
termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, 
skupiny o 1.-8.miesto nasledovne: 
č.A9. ŠBK Juniori Levice – BK Inter Bratislava dňa 24.03.2019 o 10:00 hod., 
Levice, Dom športu/pôvodne 13.03.2019/;  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť – doložené 
individuálne potvrdenia. 
 



Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť -
doložené individuálne potvrdenia, ktoré HK SBA – C akceptuje, v pôvodnom termíne 
konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 



dohody klubov ŠBK Junior Levice a BK Inter Bratislava mládež, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 29.03.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 180/190328 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti 1.BK Michalovce a dohody basketbalových klubov 
BK MŠK Kežmarok a 1.BK Michalovce k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy 
Starších žiakov U15, skupina o 9.-13. miesto 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov 
U15, skupiny o 9.-13. miesto nasledovne: 
č.B21. medzi 1.BK Michalovce – BK MŠK Kežmarok v termíne 07.04.2019 
o 15:00 hod., Michalovce, Gymnázium P.Horova /pôvodne 06.04.2019/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu 
zo soboty na nedeľu v rámci víkendu. Na takúto zmenu nie je potrebný závažný 
dôvod ani iné odôvodnenie. 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak 
nie je potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 



hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7 Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – zo soboty na nedeľu v rámci 
víkendu. Na takúto zmenu nie je potrebný závažný dôvod ani iné odôvodnenie. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 9.-13.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BK MŠK Kežmarok a 1.BK Michalovce, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 181/190328 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti MBA Prievidza a dohody basketbalových klubov 
ŠBK Junior Levice a MBA Prievidza k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetov 
U17, skupiny o 1.-8.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17 
skupiny o 1.-8.miesto nasledovne: 
č.A21. MBA Prievidza – ŠBK Junior Levice dňa 12.04.2019 o 15:30 hod., 
Prievidza, Niké aréna /pôvodne 14.04.2019/;. 
 
MBA Prievidza je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 
10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.21. Celkovú sumu 20,00 Eur (slovom 
dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 



1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe vystavenej 
faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH iným podujatím. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov; 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH iným 
podujatím, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   



Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov ŠBK Junior Levice a MBA Prievidza, so súhlasom Komisie rozhodcov 
SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
 
 
 
 
 


